
3420 م.ك. مج1

فقهالموضوع3420 م.ك. مج1مخطوط رقم

عماد الرضاء ببيان ادب القضاءالعنوان

االنصاري ; زكريا بن محمد ـ 926 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

احمد بن محمد بن عمر الحمصي االنصاري الشافعيإسم الناسخ

1 ـ 63عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3371_3425=48/3420/3420 1جم .ك.م.htm [24/03/2011 09:04:47 ص]



3420 م.ك. مج2

موعظة + تفسيرالموضوع3420 م.ك. مج2مخطوط رقم

مقدمة في الكالم على البسملة والحمدللةالعنوان

االنصاري ; زكريا بن محمد ـ 926 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

محمد البرموني المقدسيإسم الناسخ

65 ـ 70عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

كراسة في معاني وممارسة مختلف اشكال الورع والتقوىالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3420 م.ك. مج3

فهارسالموضوع3420 م.ك. مج3مخطوط رقم

فهرست مؤلفات السيوطيالعنوان

السيوطي ; جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر الشافعي ـ 911 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

903 هـتاريخ النسخ

ابن الحمصيإسم الناسخ

71 ـ 79عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3420 م.ك. مج4

أدبالموضوع3420 م.ك. مج4مخطوط رقم

المفاخرة بين الطيلسان والطرحةالعنوان

السيوطي ; جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر ـ 911 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

904 هـتاريخ النسخ

ابن الحمصيإسم الناسخ

ورقة ( 80)عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

على النسخة توثيق بخط السيوطيالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3420 م.ك. مج5

موضوعات العلومالموضوع3420 م.ك. مج5مخطوط رقم

النقايةالعنوان

السيوطي ; جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر الشافعي ـ 911 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

940 هـتاريخ النسخ

محمد بن اسماعيل بن احمدإسم الناسخ

81 ـ 100عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3420 م.ك. مج6

فرائضالموضوع3420 م.ك. مج6مخطوط رقم

التحفة القدسية ـ منظومة ـالعنوان

ابن الهائم ; احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

101 ـ 105عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

منظومة في الميراثالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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